
AD 711   Genel Amaçlı PVC Zemin Kaplama Yapıştırıcısı

Tanım
PVC , vinil ve tekstil tabanlı kaplamalar için üretilmiş solvent içermeyen akrilik 
dispersiyon bazlı yapıştırıcı. İç mekan için üretilmiştir

Kullanım Alanları
⦁ Evsel ve ticari kaplama tiplerinde
⦁ Tüm heterojen ve homojen PVC kaplamalar
⦁ Vinil kaplamalar
⦁ Düz sırtlı 3 mm kalınlığa kadar kauçuk kaplamalar
⦁ PVC tabanlı tekstil kaplamalar
⦁ 

Ürün Özellikleri
⦁ PVC kaplamaların yapıştırılmasında mükemmel sonuç verir
⦁ Tekstil döşemelere uygundur
⦁ İlk uygulamada yüksek performans verir
⦁ Ekonomik kullanım sağlar
⦁ Yerden ısıtmalı alanlar için uygundur
⦁ Tekerlekli sandalye yüküne dayanıklıdır
⦁ Solvent içermez

Uygulama
Yüzey temiz, kuru , yağsız ve tüm kirlerden arındırılmalıdır. Yüzey kendini taşıyabilecek 
şekilde sağlam olmalıdır. Yüzey bozuklukları mutlaka uygun DURABOND tamir harçları 
ile onarılmalı ve gerekiyorsa tesviye şapları ile tesviye edilmelidir. Ortam sıcaklığı + 10 °
C ~ + 35 °C aralığında   ve ortam nemi % 75 in altında olmalıdır. Uygulama öncesi , 
yapıştırıcı çok iyi karıştırılmalı , daha önce kullanılmış kovalarda yüzey kabuğu 
oluşmuşsa , bu kabuk atılmalı ve kullanılmamalıdır. Uygulamada zemin kaplamasına 
uygun tarak kullanılmalıdır. Ortam sıcaklığına göre değişmekle birlikte yapıştırıcı 
zemine uygulandıktan 15 – 30 dakika içinde uygulama yapmak gerekir. Çok geç yapılan 
uygulamalarda yapıştırıcı özelliğini kaybedeceği için bu sürelere dikkat etmek gerekir.

Uyarılar
Ürün kullanıma hazır bir üründür ,  hiçbir şekilde su , tiner ya da başka bir kimyasalla 
karıştırılmamalı ve inceltilmemelidir. Yerden ısıtmalı alanlarda , uygulamadan 1 gün 
önce sistem kapatılmalı ve en az 3 gün sonra açılmalalıdır. Ürün depolamasında + 5 C 
nin altında depolama yapılmamalı ve mutlaka ürün dondan korunmalıdır. Uygulama 
öncesi yüzey nemi ölçülmeli ve beton içi nemi % 5’in altında olmalıdır. Kullanıldıktan 
sonra tüm aletler kurumadan su ile temizlenmelidir. Ürün amacı dışında 
kullanılmamalıdır , kullanılması halinde uygulama yapan kişi uygulamadan 
sorumludur , firma kesinlikle sorumlu tutulamaz. Uygulama detayları ve ortamları çok 
fazla çeşitlilik göstereceği için burda anlatılan bilgiler yeterli gelmediği veya 
anlaşılamayan kounularda mutlaka üretici firmayı arayın.
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Sarfiyat
250-300 gr /m2 ( A2 tarak )

Güvenlik Bilgileri
Solvent içermez , yanıcı – parlayıcı değildir.
Yenme , yutulma ve göz ile temas olursa mutlaka doktara başvurulmalıdır.
Çocukların ulaşabileceği depolamadan kaçınılmalıdır.
Kullanılan boş kovalar bertaraf edilmeli , özellikle gıda amaçlı kullanım yapılmamalıdır.

Teknik Özellikler
Renk : Krem 
İçerik : Akrilik esaslı
Sarfiyat : 250 - 350 gr/m2
Açık kalma zamanı : 10 – 15 dakika
Çalışma zamanı : ortalama 30 -35 dakika
Yoğunluk : 1350 gr/lt
Trafiğe açma : 24 – 48 saat
Son kuruma : 72 saat
Parlama noktası : Yok
Isı dayanımı : Zeminden ısıtmalı sistemlerde 70 C ye dayanıklıdır
Uygulama ısısı : +10 °C  ~ +35 °C arasında
Suya dayanıklılık : kurumadan sonra suya karşı dayanıklı
Çekme mukavemeti : Çok iyi
Mekanik etkilere dayanıklılık : 24 saat sonra
Basınç Dayanımı : Fiziksel ağırlığa ve darbelere dayanıklıdır.

Raf Ömrü ve Depolama
Oda sıcaklığında 12 ay.  +5 °C ile +30 °C arası sıcaklıkta kapalı ortamda depolanmalıdır.
Kovalar üst üste 4 sıradan fazla dizilmemelidir.
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